Bestwina, dn. 8 kwietnia 2009r.
P r o t o k ó ł Nr XXVII/2009
z sesji Rady Gminy Bestwina, która odbyła się w dniu 8 kwietnia 2009 roku
w Urzędzie Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXV/205/2009.
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100%.
Projekt porządku obrad:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady
Gminy Bestwina z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na
2009 rok,
6. Zamknięcie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.

Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych Rady
Gminy Bestwina, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów
oraz wszystkich pozostałych przybyłych na obrady. Otworzył XXVII sesję Rady
Gminy Bestwina w dniu 8 kwietnia 2009r. Na podstawie posiadanej listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem wybrany został radny Wiesław
Szypuła przy głosowaniu „za” 14 głosami i 1 głosie „wstrzymującym”.
Ad.3
Do przedstawionego projektu porządku obrad nie wniesiono uwag i został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 26 marca 2009r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady

Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad.5
W liczbie 15 radnych, Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały.
Projekt uchwały omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Bestwina, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2009r. – przed sesją.
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie:
1) zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z dnia 11
grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok,
• Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Wójt Gminy Stefan Wodniak
informując, że uchwała jest potrzebna jako załącznik do wniosku o
występowanie o środki z programu rozwoju obszarów wiejskich na działanie,
które zostało już wcześniej przygotowane, omówione i zaakceptowane przez
Radę tj. ożywienie społeczno – kulturalne gminy Bestwina w wyniku
remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniowie. W wyniku
zweryfikowania kosztorysu, który został opracowany ponad rok temu, uległy
zwiększeniu środki przeznaczone na realizację zadania. W związku z
powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian do budżetu celem
zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, aby można było
wystąpić o środki pomocowe.
Wyjaśnień kwotowych udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa
informując, że projekt tej uchwały również jest poszerzony o zapisy uchwały
z poprzedniej sesji gdzie przy zadaniach inwestycyjnych brakowało zapisu
„wydatki inwestycyjne”. Odzwierciedlenie ujętych zmian znajduje się w
załącznikach nr 9, 10 i 14.
• Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
• Brak głosów w dyskusji.
• W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XXVII/218/2009 w
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2008 Rady Gminy Bestwina z
dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy na 2009 rok –
została przyjęta 15 głosami „za”, tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik
nr 3 do nin. protokołu.
Ad. 6
Przewodniczący Jerzy Zużałek odczytał życzenia wielkanocne, które wpłynęły
do Biura Rady. Kolejno wraz z Wójtem Gminy złożyli obecnym życzenia
Wielkanocne.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Jerzy Zużałek dziękując za
udział w obradach, za dyskusję, zamknął XXVII sesję Rady Gminy Bestwina w
dniu 8 kwietnia 2009 roku.
Sesja rozpoczęła się o godz. 10:30 a zakończyła o godz.10:50.
Protokolant:
Insp. Brygida Jankowska

Sekretarz obrad:
Radny Wiesław Szypuła
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